
Kunsten å skape et hjem 
Økernhjemmet 

 



Økernhjemmet – noen fakta 

• Tilbud til personer med demens 

• 56 beboere fordelt på to avdelinger 

• Differensierte enheter 

• Først ute med konseptet forsterket skjermet enhet 

• 47 dagsenterplasser – 17 tilrettelagt for personer med 

demens 

• Mye kompetanse på demens 
 
 
 
 
 



Økernhjemmet 2 

• Nyrehabiliterte lokaler på gammel grunn 

• Kun enerom etter husbankens standard 

• Utgang til atriumshager fra alle enhetene 
 



Bedre hverdagsliv i sykehjem 

• Prosjekt etter modell fra «demenslandsbyen» de Hogeweyk i 

Weesp, Nederland 

• Prosjekteier: Byråd for eldre og sosiale tjenester 

• Fire prosjektsykehjem i Oslo: 

 - Økernhjemmet 

 - Manglerudhjemmet 

 - Fagerborghjemmet 

 - Sofienberghjemmet 
 



Vår målsetting: 

• Skape et godt hjem hvor vi selv kan tenke oss å bo 

• Ta hverdagen tilbake – gjenkjennelig hverdagsliv 

• Livet forsetter mest mulig likt det livet som de levde før 

• Innrette hverdagen på beboernes premisser 

• Realisere «Livsutfoldelse i trygge omgivelser» i praksis 

• Redusere legemiddelbruken ytterligere 

• Bidra til å profilere eldreomsorgen i Oslo kommune 
 



 



Studietur til Hogeweyk 26. mars og 19. 
november med to grupper à 25 ansatte 



Hva har vi gjort til nå? 

• Kartlagt alle beboernes interesser og preferanser 

• Etablert klubber - jazzklubb, velværeklubb, poesiklubb og 

60/70 – talls musikklubb. Trimklubb og strikkeklubb 

startet opp nå i mars. Planer også om leseklubb og andre 

musikklubber. 

• Ansatt aktivitets- og frivillighetskoordinator 

• Åpnet aktivitetskontoret Økernfryd 

 
 



Katt, kaniner og besøkshund 





Hva har vi gjort til nå? 

Anlagt fiskedam i atriumshagen 
 



Hva har vi gjort til nå? 

Åpnet utekafé på terrassen 
 



Symbolsk markering av  
hvor vi vil: 

• ØKERN sykeHJEM  

      

• ØKERNHJEMMET 
 



Hva har vi gjort til nå? 

• Kjøpt 8-seters turbuss med rullestolrampe 

• Kjøpt inn to elektriske taxisykler 
 



Hva har vi gjort til nå? 

• Inngått samarbeid med forskningsmiljø med tanke på 

utarbeiding av et norsk kartleggingsverktøy for livsstil 

• Implementering av omsorgsideologien 

• Kjøpt inn fargede frottéhåndklær og sengetøy (ut med 

Helsevesen!) 

• Større grad av egen husholdning i bogruppene – omgjort 

renholdsstillinger til husholdsstillinger 

 
 



Hva har vi gjort til nå? 

• Siden juni i fjor har vi laget all varm lunsj i bogruppene 

• Lager middag i boenhetene to dager i uka 

• Matlagingskurs for ansatte 

• Åpnet kafé og Kolonialen – vårt eget supermarked i 

kjelleren 

• Åpnet dørene til boenhetene 

 

 



Områdemøte, 10.2.2015 



Konkrete planer fremover: 

• På sikt lage alle måltider i boenhetene 

• Vaske beboertøy i enhetene 

• Restaurant i dagsenterets lokaler 

• Rekruttere flere frivillige og starte flere klubber 
 



Kontrollspørsmål 

 
• HVA GJØR VI HJEMME HOS OSS SELV? 

 
 



Hva vi ønsker å oppnå: 

• Fjerne institusjonspreget 

• Legge til rette for beskjeftigelse, mestring og inkludering 

• Åpenhet og aktivitet 

• I det hele tatt – gjøre Økernhjemmet om til et 

lokalsamfunn med 8 bofellesskap! 
 
 
 
 



Prosjektet videre 

• Utprøving og implementering av tiltak i perioden  

    1.6.2014 – 31.12.2015 

• Deretter i ordinær drift 
 



 

   Mennesker som sier at det ikke lar seg gjøre, bør ikke 

forstyrre dem som er opptatt med å gjøre det. 
                                                                         George Bernard Shaw 

 



Sykehjemsetaten 
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